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መንግለጺ ደገፍ፡ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር፡ 
ንግንባራዊ ጉባኤ ብደግሓሳኤን ምደፍኤን፡ 

 
ዝኸበርኩም ኣሰናዳዊት ሽማግለ ጉባኤ፡ 
ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ጉባኤ፡ 
ዝኸበርኩም Eዱማት ኣጋይሽን፡ 
 
ብቐዳምነት ብስም ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር(ኤደግ) ሙዉቕ ሕውነታውን ናይ ቃልስን ሰላምታና ነቕርበልኩም። 
ብምቕጻል፡ ኣሰናዳዊት ሽማግለ ጉባኤ ብደግሓሳኤን ምደፍኤን ኣብ ግንባራዊ ጉባኤኹም ክንርከብ ዝገበረትልና ናይ ቃልሲ 
Eድመ፡ ምስጋናና ንገልጽ።  
 
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታት፡-  Eዚ ሎሚ ትኸፍቱዎ ዘለኹም መስራቲ ጉባኤ፡ ኣብ ፍሉይ ዓለማውን ከባብያውን ኩነታት 
ብሓፈሻ፡ ኣብ ኣዝዩ ተኣፋፍን ህጹጽን ፍታሕ ዝጠልብ ሃገራዊ ኩነታት ድማ ብፍላይ፡ ምህላውና ሓድሽ መዘኻኸሪ 
ትደልዩሉ ኣይመስለናን።  
 
ኣብ ዓለማዊ መዳይ ምስ Eንምልከት፡ ኣብ ዝማEበላ ምEራባውያን ሃገራትን መንግስታትን፡ ዘጋጠመ ዓሚቕ ቁጠባውን 
ፋይናንሳውን ቅልውላው፡ ክሳብ ሎሚ መሊU ኣይተፈትሐን። ከም ሳEቤኑ ድማ፡ ሚልዮናት ህዝብታት ዝተፈላለዩ ሃገራት 
ኣብ ከቢድ ናይ መነባብሮ ሕሰም ክወድቁ ይኾኑ ኣሎዉ፤ Eዚ ኩነታት'ዚ ንኩነታት ሃገርና ናቱ ጽልዋ ከም ዘለዎ ኣብ 
ግምት ብምEታው፡ ነብስና ንምክልኻል፡ ይኹን መጻIና ናብ ዝሓሸ ደረጃ ንምስግጋር ዓብይ ትምህርቲ ክንሓፍሰሉ 
ከምዘሎና ክንግንዘብ የድልየና።  
  
ንከባብያዊ ኩነታት ምስ Eንምልከት ድማ፡  ኣብ ሰሜን ኣፍሪቃ ዝተወልU ህዝባዊ ናEብታት  ውጽIቱ፡ ካሕሳ ናይ'ቶም 
ብመስዋEቲ ዝሓለፉን፡ ሓያል ቃልሲ ዘካየዱ ህዝብታትን ብሓፈሻ፡ መንEሰያት ድማ ብፍላይ፡ ይውEል ከምዘየለ ንምልከት 
ኣሎና። ናይ'ዚ ዘይተሓሰበ ተረኽቦ ቀንዲ ምኽንያት ድማ፡ Eቶም ዝተወልU ህዝባዊ ናEብታት፡ ካብ ወጋሕትU ብብቑE 
መሪሕ ውድብ Eናተኣለዩ ዝተበገሱ ስለዘይኮኑ'ዮም። ኣብ መስርሕ ድማ፡ ነዚ ብኩራት'ዚ ክፈትሑዎ ኣይበቕUን። ኣብ'ዚ 
ከባቢ'ዚ ዝተራEዩ ናይ መንግስታት ለውጢ፡ ባህርያቶም ምስ Eንምልከት፡ ሓደግU ነቶም ህዝብታት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ 
ሃፈጽትU ንዓና'ውን ብኣሉታ ምጽላዉ ከምዘይተርፍ ንግንዘብ። ''ውሑጅ ከይመጸ መንገዲ ውሑጅ ጽረግ'' ከም ዝበሃል፡ 
ግቡE ኣቓልቦ ሂብኩም ክትፍትሹዎን፡ ንሎሚ ይኹን፡ ንጽባሕ ዝጠቕሙና፡ ሓባራዊ ፍታሕ ኣብ ምቕራብ፡ ጉባኤኹም 
ግቡE ኣትኩሮት ሂቡ ክዝትየሉን፡ መዋጽO ዝኾኑ ኣገደስቲ ሓሳባት ከመንጩን ንጽበ።  
 
በቲ ካልE ወገን ድማ፡-  ኣብ ከባቢና ኣብ ሃገረ-ሶማልያ፣ ኣብ ሞንጎ ሱዳንን ደቡብ ሱዳንን ተኸሲቱ ዝነበረ ቅልውላው፡ 
መEለቢ Eናረኸበ ብምኻዱ፡ ተስፋ ዝህቡ ኣገደስቲ ፖሎቲካዊ ምEባለታት ይረኣዩ ኣሎዉ፡፡ Eዚ ኣዝዩ ዘተባብE ፖሎቲካዊ 
ምEባለ'ዚ፡ ኣብ ቅልውላው፣  ኵናትን  ዘይምርግጋEን ሃገራት ተሸጕጡ፡ ጸቢብ ረብሓU ክምEርር ከይደቀሰ ዝሓድር 
ቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ፡ ዘይምሕር ውቅIት ከምዘEረፈሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ብኣንጻሩ፡ ካብ'ዚ ፖሎቲካዊ 
ምEባለ'ዚ፡ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ዝሓፍሶ ምህርቲ ምህላዉ ክንግንዘብን ጸንፊፍና ድማ ክንጥቀመሉ ክህልወና Eዩ ንብል።  
 
ኩነታት Iትዮጵያ ምስ Eንምልከት፡- በቲ ሒዞሞ ዘለዉ ናይ ሰላም፣ ዲሞክራስን ልምዓትን መስመራትን ስትራተጂታትን 
ዘመዝግቡዎ ዘለዉ ኩሉ-መዳያዊ ምEባለ፡ ንኣፍሪቃውያን ብሓፈሻ፡ ንዓና ንኤርትራውያን ድማ ብፍላይ፡ ዓብይ ትምህርቲ 
ክንቀስመሉ ከም EንኽEል ኣይትስሕቱዎን፤ ካልE ካብU ዝዓበየን ግቡE ኣቓልቦ ክንህቦ ዘሎናን ኣገዳሲ ተሞኩሮ ድማ፡ 
ድሕሪ ሃንደበታዊ መስዋEቲ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር መለስ ዜናዊ፡ ዝተራEየ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ምስግጋር ስልጣን 
Eዩ። ድሕሪ'ዚ ሃንደበታዊ መስዋEቲ'ዚ፡ ማሕበረ-ሰብ ዓለምን ኣፍሪቃውያንን ጥራሕ ዘይኮኑስ፡ ህዝብታት Iትዮጵያ'ውን፡ 
መጻI Eድል ሃገሮም Eንታይ ክኸውን Eዩ ዝብል ስግኣት ዘይነበሮም ኣይኮኑን። Eንተኾነ ግን፡ Eቲ ኩነታት ካብ ትጽቢት 
ኩሉ ወጻI ብዝኾነ፡ ብዘይ ጸገም፡ ብሰላማዊ ኣገባብ፡ ፖሎቲካዊ ስልጣን ናብ ሓድሽ ወለዶ ክሰጋገር ምብቅUን፡ Eታ ሃገር 
ኣብ ንቡር ስርሓ ኣትያ ንቕድሚት ትግስግስ ምህላዋ ዘመልክቶ ሓቂ Eንተሃለወ፡ ሕገ-መንግስታዊ ስርዓት Iትዮጵያ፡ ኣብ 
ጽኑE ባይታ ተሰሪቱ ምህላዉ'ዩ። ንሕና ኤርትራውያን ተቓለስቲ፡ ካብ'ዚ ሓቀኛ ክውንነት'ዚ Eንሓፍሶ ተሞኩሮ ከምዘሎ 
ኮይኑ፡ ህዝብታት Iትዮጵያን መንግስቲ Iህወደግን ከም'ቲ ዝሓለፈ፡ ንመጻI'ውን Eሙናት ደገፍትና፡ Iትዮጵያ ድማ 
ተተኣማምን መንጠሪት ዲሞክራስያዊ ቃልስና ኮይና ከም ትቕጽል ብተግባር ዘረጋግጽ Eዩ። Eዚ ወርቃዊ Eድል'ዚ ብግቡE 
ክንጥቀመሉን፡ ቃልስና ክነሓይልን ይህልወና ንብል። 
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ዝኸበርኩም ተሳተፍቲ ግንባራዊ ጉባኤ፡- ኩነታት ሃገርና ምስ Eንምልከት፡ ካብ Eዋን ናብ Eዋን ካብ ዝኸፍA ናብ 
ኣዝዩ ዝበኣሰ Eናተሰጋገረ ይኸይድ ኣሎ። ኣብ Eድመ ስልጣን ቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ፡- ሕቶ ሰላም፣ ዲሞክራሲ፣ 
ጥUይ ምምሕዳር፣ ፍትሒ፣ ቁጠባዊ ምEባለን ሰናይ ሕውነታዊ ዝምድና ምስ ጎረባብትን ዓለምን፡ ፈጺመን ዘይተመለሳ ከም 
ሕሱም ዝተረግጻ Eየን።  ከም ውጽIቱ ድማ፡ ህዝብና ኣብ'ዘን ዝሓለፋ ልEሊ 21 ዓመታት ኣሕሊፉዎ ዘሎ መሰክሕ ሂወት 
ሕጂ ናብ ምዝርዛሩ ምEታው ግዜ ዝበልE Eዩ፡፡ ኣብ'ዚ Eዋን'ዚ ፍሉይ ቱኽረት ሂብና ክንርEየን ዘሎና ኣገደስቲ ነጥብታት 
ግን ኣሎዋና።  
 
ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ብዝተኸተሎ ጸረ-ሰላም ፖሊስን ተግባራዊ ምንቅስቓስን፡ ተደጋጋሚ ማEቀብ ክወርዶ ጸኒሑ ኣሎ። 
ከም ውጽIቱ ድማ፡ ኣብ ኩሉ-መዳይ፡ ብርUይ ንታሕቲ Eናሃመመ ክኸይድ ይረA። ገባቲ መንግስቲ ህግደፍ፡ ንህዝብና፡ 
ኣድለይቲ ዝኾኑ ሸቐጣት ክቕርብ ናብ ዘይክEለሉ ደረጃ ወሪዱ ኣሎ። ብስEነት ኤሌክትሪክ፡ ከተማታት ኤርትራ 
ብጸልማት ተዋሒጠን ይርከባ፤፡ ህዝብና ሰኣን ዝስተ ማይን ላምባን፡ ምግቡ ዘብስለላ Eድል ስIኑ ኣብ ከቢድ ሕሰም ወዲቑ 
ኣሎ፡፡ ህዝብና፡ ሂወቱ ንምቕጻል፡ ምስ ሚኒቺብዮታት(ሰራሕተኛታት ማዘጋጃ-ቤት) Eናተጓየየ፡ ሂወቱ ዘጸናሕላ ቀዳድ 
ንምፍጣር፡ ኣብ ጽርግያታት ክሽቅጥ ተገዲዱ ምህላዉ ንከታተል ኣሎና፡፡ ህዝብና፡ በብEዋኑ ኣብ ልEሊ ገባቲ ስርዓት 
ህግደፍ EናማEበሎ ዝኸይድ ዘሎ ንEቀትን፡ ዝገበሩ-ይግበሩ ዝብል ስምIትን ተዋህሊሉ ዝበጽሖ ጥርዚ፡ ቅልጡፍን 
ውሕሉልን ኣመራርሓ Eንተዘይረኺቡ፡ ኪሳርU ከቢድ ምዃኑ ክነስተውEለሉ ክህልወና Eዩ።  
 
ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ነዚ በብEዋኑ Eናተዋህለለ ዝኸይድ ዘሎ ቁጠA ህዝብና፡ ሓደግU ብቐረባ ይከታተሎ ብምህላዉ፡ 
ኣንፈቱ ንምጥምዛዝ ዝተፈላለዩ ሓደሽቲ ስልትታት ምሂዙ ክንቀሳቐስ ይረA፡፡ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡- Eድመ፣ ጾታ፣ 
ኩነታት ጥEና፣ ዓውዲ ስራሕ ዘይፈሊ፡ ኣልማማ ወፈራ ምEጣቕ፡ ሓደ ካብቶም ዝኸፍUን ሰራምን ስልትታቱ Eዩ። በዚ 
ኣልማማ ወፈራ ብረት ምEዳል፡ ህዝብና Eንታይ ሓድሽ ኩነታት ተፈጠሩ Iሉ፡ ኣብ ከቢድ ሻቕሎትን ጭንቀትን ምEታዉ 
ጥራሕ ዘይኮነ፡ ህግደፍ ኣብ Eድመ ስልጣኑ ክዘርOም ዝጸንሐ ዘይምትEምማንን ናይ ቅርንሕቲ መንፈስን፡ ናብ ሕድሕድ 
ሕነ-ምፍድዳይ ክኣትዉ ዝገብር ሓደገኛ ፖሊሲ Eዩ። ካልE ድማ፡ ''ዋEላ ቁጠባዊ ቁጠባዊ ወፍሪ ኣብ ኤርትራ" ዝብል 
ተዋስO ከፊቱ ናይ ተስፋ Eንጀራ ክምግብ ብከንቱ ክህውትት ይረA፤ ምስ'ዚ ብዝተታሓሓዘ፡ መሬት ናይ መንግስቲ'ዩ 
ዝብል ኣዋጅ ኣዊጁ፡ ካዝና ህግደፍን ላEለዎት ሰበ-ስልጣናትን መህጠሪ ዝገበሮ መሬት ዓድታት፡ ሎሚ ተሰልቢጡ 
ንዜጋታት ክጸባጸብ ምጅማሩ፡ ብሓደ ወገን፡- ብመቕጻEቲ ባዶ ዝተረፈ ካዝናU ንምምላE፡ በቲ ካልE ወገን ድማ፡- 
ተቓውሞ ህዝብና ኣብ ውሽጢ ሃገር ይኹን፡ ኣብ ዲያስፖራ ንምቁጽጻር ዝዓለመ ስልቲ Eዩ`። ካልE ድማ፡ Eቲ ንልEሊ 15 
ዓመት ኣብ ከብሒ ተዓሺጉ ጠቐር ለቢሱ ዝጸንሐ ሃገራዊ ቅዋም ከም ዘተግብር፡ ምስ መንግስቲ Iትዮጵያ ክተዓረቕ 
ከምዝደሊ ዘመላኽቱ ወረታት የናፍስ ኣሎ።  
 
Eዞም ሓደሽቲ ዝመስሉ ስልትታት ገባቲ ስርዓት ህግደፍ፡ ካብ ኣንጸላልዩዎ ዘሎ ናይ ውድቀት ሓደጋ፡ ገለ Eድመ መለቀቢ 
Eንተኾኑዎ Iሉ ዝሰሓገሎም ዘሎ ስልትታት ምዃኖም ዘይሰሓት Eዩ።  Eንተኾነ ግን Eለተ ውድቀቱ ዘቀላጥፉ ክኾኑ 
ምEንቲ፡ ነዞም ሓደገኛ ስልትታት ዝብድሁ ቅኑዓት ኣንፈታት ሓንጺጽና፡ ዓቕምታትና ኣወሃሂድና ክንቃለሶም የድሊ። 
ግንባራዊ ጉባኤኹም ድማ፡- ነዚ ኩነታት'ዚ ብEምቆት ገምጊሙ፡ ቅኑዓት ስልታት ክሕንጽጽ ትጽቢት ንገብር። 
 
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታት፡- ኩነታት ሃገርናን ህዝብናን ኣዝዩ ብዘሰክፍ ቅልጣፈ፡ ንሓደጋ ብርሰትን ምብትታን ኣብ 
ዝቃልUሉ ዘለዉ Eዋን፡ ኩነታት ደምበ ተቓውሞና ምስ Eንምልከት፡ ገና ኣብ ዘተሓሳስብ ኩነታት ምህላውና ንምልከት፡፡ 
ሓይልታት ተቓውሞና፡ ዓቕምታቱ ብሰፊሕን ንቑሕን ተሳትፎ መንEሰያትና ክማሙቕን ክድልድልን ኣይጸንሐን ጥራሕ 
ዘይኮነስ፡ ብዓይኒ ስክፍታ ብማEዶ ክጥመት ምጽንሑ ዘይንኽሕዶ ሓቂ Eዩ። መብዛሕትU ህዝብና፡ ካብ ገባቲ ስርዓት 
ህግደፍ Eናተንጸለ ይኸይድ ምህላዉ ሓቂ'ኳ Eንተኾነ፡ ገና ኣብ ሞንጎ ተንጠልጢሉ፡ ኣብ ዲሞክራስያዊ ቃልስና ወሳኒ 
ተሳትፎU ኣየረጋገጸን።  
 
ብደረጃ ሓይልታት ተቓውሞ፡ ተሳትፎ ህዝብና ብሓፈሻ፡ መንEሰያትና ድማ ብፍላይ ንምስሓብ፡ ዓበይቲ መድረኻት(ከም 
ዋEላን ጉባኤን) ከምዘሰላሰልና Eንፈልጦ Eዩ። Eንተኾነ ግን፡ ምስ ህሉው ኩነታት ሃገርናን ትጽቢት ህዝብናን ዝመጣጠን 
ብቕዓትን ውጽIትን ዘረጋገጽና ኣይኮናን። ኣብ ደምበ ተቓውሞና፡ ብሰንኪ ትምክሕታዊ፣ ጸቢብን ኣግላልን ጸረ 
ዲሞክራስያዊ ኣረኣEያታት፡ ኣብ ሕሉፍ ይኹን ኣብ'ዚ Eዋን'ዚ፡ ንተሳትፎ መንEሰያትና ዘተባብE ስራሕ ኣይተዓመመን 
ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ነቶም በብEዋኑ ዝበጋገሱ ውዳበታት መንEሰያት ንምቅርማት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ ምጉያይ ይረA። 
መብዛሕትOም መሪሕነታት ነባራት ተቓወምቲ ውድባትና፡ ሕሉፍን ህሉውን ናይ ፍሽለት ተሞኩሮታቶም ብEምቆት 
ገምጊሞም፡ ቃልሲ መንEሰያትና ብቅኑE ኣንፈት ዝጓዓዘሉ ሰውራዊ ደገፍ ክልግሱ ኣይረAን፡፡ ብኣንጻሩ፡ ንመንEሰያትና ኣብ 
ጸቢብ Eርድኻ ሓጺርካ፡ ኣርሒቖም ዘየቋምቱ ተጎተቲ ንምግባር ዝዓለመ ወፈራ ከካይዱ ንEዘብ። ነዚ ሓቂ'ዚ፡ Eዞም ናብ 
ግንባራዊ ጉባኤ ኣቲኹም ዘለኹም፡ ብቐንዱ መንEሰያት መሰረት ዝገበርኩም ውድባት፡ ትግንዘቡዎ Eዩ። 
 
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታት፡- ድሕሪ ናይ ነዊሕ ዓመታት ዘይሕለል ጻEሪ፡ መብዛሕትOም ፖሎቲካዊ ሓይልታት፡ ሲቪክ 
ማሕበራትን ህዝብን ዝሓቖፈ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ካብ ንምስርት፡ ድሮ ሓደ ዓመት ይመልE ኣሎ። 
ብEምነት ኤደግ፡ ሃገራዊ ባይቶ ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ኣወንታዊ ጎድንታት ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ዓበይቲ ሕጽረታት ሓቝፉ 



 
3 
 
ዝቖመ ጽላል ምዃኑ ይኣምን። ስለዝኾነ'ውን ንኣወንታቱ ብምEቃብ፡ ንሕጽረታቱ ብሃናጺ ኣንፈት ኣብ ምEራም፡ ናይ 
ቃልሲ Eጃሙ ከበርክት ጸኒሑን ኣሎን። Eንተኾነ ግን፡ ኤሃባደለ ካብ ምስረትU ጀሚሩ ሓቝፉዎም ዝተበገሰ ሕጽረታት 
ብሓፈሻ፡ ናይ መራሕቲ ፖሎቲካዊ ውድባት ድሑር ውድድር ድማ ብፍላይ፡ ሰፊሕ ሓባራዊ ጽላልና(ኤሃባደለ) ብህዝብና 
ትጽቢት ዝተገበረሉ ለውጢ ከመዝግብ ኣይከኣለን።  
 
ካብ ኩሉ ኣዝዩ ዝኸፍA፣ መንፈስ ምክብባርን ምድምማጽን ዝጎድE፡ ነቲ ብምኽንያት መስከረም ሓደ ብደምሓኩኤ 
ዝተዘርግሐ መግለጺ፡ ብቁጽሮም ዘይናዓቑ ውድባትን መራሕተንን ዝተንጸባረቐ ፍጹም ጸረ-ዲሞክራስያዊ ኣተኣላልያ Eዩ። 
ዝኾነ ፖሎቲካዊ ውድብ፡ ኣብ ሓደ ገዲም ተጋዳላይን ሓርበኛን ዘለዎ ገምጋም ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ኣብ ታሪኽን ተሞኩሮን 
ሙሉE ውድብ ዘለዎ ገምጋም ከቐምጥ፡ ዘይድፋE ዲሞክራስያዊ መሰሉ Eዩ። ኣብ ትሕቲ ዝኾነ-ይኹን Eዋን፡ ነዚ ዘይገሃስ 
መሰል ብምቕባል፡ ኣብ ኣተኣላልያU ዲሞክራስያዊ፣ ልዙብን መሃርን ብዝኾነ ኣገባብ ኣብ ክንዲ ምEላይ፡ ንብዙሕነታዊ 
ኣከዋውና ህዝብናን ገና ዘይሰገርናዮም ቁስልታትን ብምቱኽቷኽ፡ መሳርሒ ጸቢብን ጉጅላውን ረብሓOም ንምውዓል 
ዝተኸተሉዎ ኣንፈት፡ ንሓባራዊ ቃልስና ፈጺሙ ዘገልግል ኣይኮነን። በዚ ጸረ-ዲሞክራስያዊ ኣንፈት'ዚ፡ ሓደ ሸነኽ፡ 
ንስምIታት ገለ ክፋል ህዝብና ተበሊጹ ንካልE ሸነኽ ብምቕንጻል ይኹን፡ ርEሱ ብምድናን፡ ልEልነቱ ከረጋግጽ ይሓልም 
Eንተሃልዩ፡ ካብ'ቲ ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ዝኽተሎ ዘሎ ''ናይ ዜሮ ድምር ፖሎቲካ'' ብመሰረቱ ዘይፍለ ብምዃኑ፡ ፈጺሙ 
ተቐባልነት ከምዘይብሉ፡ ብኣጋጣሚ'ዚ ክቡር ጉባኤ መልEኽትና ክነመሓላልፍ ንደሊ። ኣቃውማን ተዋጽOን  ሃገራዊ ባይቶ 
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ ብምብላጽ፡ ዝሓሰብናዮ ንምትግባር፡ የኽEለና Eዩ ዝብል ጸቢብ ስምIት Eንተሃልዩ፡ ሓቢሩ ዘኺደና 
ኣይኮነን ንብል። 
 
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታት፡- ዘሎናዮ ኩነታት፡ ጸልማት ወይ ደበንገረ ጥራሕ ዘይኮነስ፡ ርሑቕ ድሙቕ ብርሃን 
EነማEድወሉ Eዋን ምህላዉና ዘይንስሕቶ ሓቂ Eዩ። ንሕና ከም ነባራት ሓይልታት ተቓውሞ፡ ኣብ ቃልሲ መንEሰያት 
ግቡE ታሪኻዊ ሓላፍነትና ዘይምፍጻምና፡ ነብስና ክንወቅስ ከም ዘሎና ንግንዘብ'ኳ Eንተኾና፡ መንEሰያትና ቀንዲ ግዳይ 
ህሉው ገባቲ-ስርዓት ህግደፍ ብምዃኖም፡ ብሰፊሑ ናብ ቃልሲ ክኣትዉ ንርEዮም ኣሎና። ኣብ ሃገርና፡ ዲሞክራስያዊ 
ለውጢ ናይ ምርግጋጽ ወሳኒ ሓላፍነት፡ ኣብ Eንግድዓ መንEሰያትና ዝወደቐ ምዃኑ፡ ናይ ኤደግ ጽኑE Eምነት Eዩ። 
ስለዝኾነ ድማ፡ መንEሰያትና፡ ኣብ Eዋናዊ ሓባራዊ Eላማታት፡ ተጽEኖ መEረፍቲ(ማሕበር) ካብ ምዃን ሰጊሮም፡ ኣብ ደምበ 
ተቓውሞ ማEከላይ ስሕበት ክኾኑ ዘብቅOም ፖሎቲካዊ ተሳትፎ ከረጋግጹ ይግባE ንብል። በብውልቆም ዘለዉ ይኹኑ፡ ኣብ 
ነባራት ውድባት ዘለዉ መንEሰያትና፡ ንቑሕን ሰፊሕን ተሳትፎ መንEሰያት ዝስሕብ፡ ቀንዲ መሰረቱ መንEሰያት ዝገበረ 
ሓያል ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር ኣብ ምቛም፡ ከይተሓለሉ ክቃለሱ ይግባE Iልና ንኣምን። ብEምንቶ ኤደግ፡ ሃገራዊ ባይቶ 
ንዲሞክራስያዊ ለውጢ፡ ኣድማI ጽላል ተቓውሞ ዝኸውን፡ መንEሰያት ቀንዲ መሰረቱ ዝገበረ ሓያል ሕብረ-ብሄራዊ 
ግንባር ብምምስራት Eዩ። Eዚ ድማ ንጽባሕ- ንድሕሪ ጽባሕ ዘይበሃል ቀንዲ Eማም Iልና ንኣምን።  
 
ምምስራት ሓያል ሰኩላር ሕብረ-ብሄራዊ ግንባር፡- ህዝብን ሃገርን ካብ ብርሰት ኣብ ምድሓን ቁልፊ ተራ ዝጻወት ኮይኑ፡ 
ድሕሪ ውድቀት ገባቲ ስርዓት ህግደፍ ድማ፡ ተሞኩሮ ሃገራት ሰሜን ኣፍሪቃ፡ ኣብ ልEሊ ኤርትራ ከይተደገመ፡ መሰጋገሪ 
መድረኽ ሰላማውን ዲሞክራስያውን ኮይኑ፡ ኣብ ትሕቲ ቅዋማዊ ስርዓት፡ ብውሳነ ህዝብና ዲሞክራስያዊ ስርዓት ዝህነጸሉ 
ጥጡሕ ባይታ ዝምድምድ Eዩ Iልና ብጽንዓት ንኣምን።  
 
ዝኸበርኩም ጉባኤኛታት፡-  ኣቲናዮ ዘሎና ህጹጽን ተኣፋፍን መድረኽ፡ ብEምቆት ገምጊምኩም፡ ሓይልታት ተቓውሞ 
ሃገርና ብሓፈሻ፡ መንEሰያትና ድማ ብፍላይ፡ ቶታሊታርያዊ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ምውጋድ፡ ዓቕምታቶም ጠሚሮም ክቃለሱ 
ዘብቅU ፖሎቲካዊ ውሳነታት ክተመሓላልፉ ትጽቢትና ዓብይ Eዩ። ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር(ኤደግ) ግንባራዊ 
ጉባኤኹም ብዓወት ክዛዘም ዘለዎ ሰናይ ትምኒት Eናገለጸ፡ ኣብ ውጽIት ጉባኤኹም ተመስሪቱ፡ ምስ ግንባርኩም ተቐራሪቡ 
ሓቢሩ ክሰርሕን፡ ብክንዲ ዘለዎ ዓቕምታት፡ ተሞኩሮታቱ ካብ ምትሕልላፍ ጀሚሩ፡ ኣብ ኩሉ መዳይ፡ ዝከኣሎ ምድግጋፍ 
ክገብር ቅሩብ ምህላዉ ነረጋግጸልኩም፡፡ ደጊምና ዓወት ንምለየልኩም። የቐንየልና። 
 
ሰክረታርያ ኤርትራዊ ደሞክራስያዊ ግንባር(ኤደግ) 
03 ሕዳር 2012.          
  


